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6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, 5. 4. 2020 

 
Ob 9. uri:  sv. maša v župnijski kapeli s prenosom po facebooku. 
Pripravimo zelenje oziroma butare kot imamo v tradiciji; blagoslovimo doma z 
blagoslovljeno vodo, domači župnik opravi blagoslov v zaprti kapeli brez 
navzočnosti vernikov. 
Ob 10. uri: televizijski in radijski prenos maše iz mariborske stolnice. 
Ob 11.30 uri (predvidoma): nagovor nadškofa Zoreta (TV SLO 1).  
 
VELIKI TEDEN – SV. MAŠE + OBREDI  
 

Veliki ponedeljek  ob 19h: Za ozdravitev družinskega debla  
Veliki torek  ob   7h: Johana in Stanislav Primožič  
Velika sreda  ob   7h: V zahvalo   
Veliki četrtek  ob 18h: V zahvalo 
Veliki petek  ob 15h: Križev pot; ob 18h: obredi vel. petka  
Velika sobota  ob 20h: Slavka Galičič, 30.dan   
VELIKA NOČ  ob 10h: Milka in Anton Polenšek   

 
SVETO TRIDNEVJE (povzeto po objavi v Družini) 
 

VELIKI ČETRTEK 
Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo 
razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat 
bodo duhovniki prejeli sveta olja. 
Ob 18. uri: duhovniki obhajajo mašo v zaprti župnijski cerkvi. Zvonovi 
utihnejo.  
Po maši naj se duhovniki in verniki povežejo v duhu: zmolijo naj rožni venec 
za duhovne poklice oziroma preberejo pasijon po Janezu.  
 

VELIKI PETEK 
Ob 15. uri: molitev križevega pota, prenos po Radiu Ognjišče in po 
družabnih omrežjih. 
Ob 18. uri: škofje in župniki v zaprtih cerkvah opravijo bogoslužje velikega 
petka. 

 
VELIKA SOBOTA 

Ob 15. uri: župniki blagoslovijo velikonočna jedila iz zaprte cerkve za vso 
župnijo in za vse podružnice, verniki jedila blagoslovijo tudi sami doma. 
Ob 15. in 17. uri (predvidoma): blagoslov velikonočnih jedil, neposredni 
prenos iz mariborske stolnice na TV Slovenija. 
Ob 19.50 (predvidoma): velikonočna poslanica slovenskih škofov na TV 
Slovenija, predstavil jo bo škof Jurij Bizjak. 
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Ob 20. uri: velikonočne vigilije v stolnicah in župnijskih cerkvah, prenos po 
Radiu Ognjišče in družabnih omrežjih.  
 

VELIKA NOČ 
Ob 8. uri: zazvonijo zvonovi iz vseh cerkva; škofje vabijo vse vernike, da se 
ob tej uri po domovih zberejo pri velikonočnem zajtrku. 
Ob 10. uri: velikonočne maše po cerkvah, škofje in duhovniki mašujejo v 
zaprtih cerkvah, neposredni prenos iz mariborske stolnice na TV Slovenija. 
 

DRUGA OZNANILA 

• Prenosi po facebooku. V tem posebnem času se nekateri duhovniki 
lotevamo tudi tega načina povezanosti z verniki. Mlajši so v teh stvareh bolj 
spretni, mi starejši se pa tega lotevamo bolj z nekim strahom in (Božjo!) 
previdnostjo in seveda s pomočjo laikov.  
Iz naše župnijske kapele načrtujemo prenose na veliki četrtek ob 18h, na 
veliki petek ob 18h, na veliko soboto ob 15h (blagoslov jedil) in ob 20h, na 
veliko noč ob 10h.  

• Srce se ne boji, dober film o bl. Lojzetu Grozdetu si bo možno 
ogledati na TVS1 na velikonočni ponedeljek, 13. 4. 2020, ob 17.30 uri. Ga 
priporočamo. Več o filmu na: www.grozde.si. 

• Dobrodošla bi bila tudi pastoralna spletna stran Pridi in poglej 
https://portal.pridi.com/. 
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